NSF Båtregistrering og Seillisens system
Norges Seilforbund sin hjemmeside på internett er www.seiling.no

NSF KONTO
Før du kan registrere din båt hos NSF, eller kjøpe seilerlisens for deg og ditt mannskap, må du opprette en
NSF båtkonto, hvor din e‐post adresse brukes som kontonavn og du angir et selvvalgt passord (ikke samme
passord som for din ordinære e‐post).
Gå til NSF via denne lenken: http://registrering.seiling.no for innlogging til NSF Båtkonto.

Ved vellykket innlogging kommer du inn til din NSF båtkonto side:

Her kan du bl.a. registrere din båt, dersom den ikke er registrert i NSF’s båtbase fra før. Og du kan kjøpe og
betale seillisens.
Og du kan se på oversikt over din(e) registrerte båt(er) ved å klikke på menyen Mine båter.

Nedenfor vises eksempler på
1.

Båtregistrering hos NSF

2.

Kjøp av seillisens.

1. REGISTRERING AV BÅT HOS NSF
Du må være innlogget på din NSF konto for å kunne registrere din båt.
Klikk på Registrer båt for å komme til siden for Registrering av båt.

Marker alternativet ‘’Jeg har allerede et eldre seilnummer …… ‘’
Skriv inn seilnummer, båttype, båtnavn og velg byggeår (årsmodell).

Klikk Neste for å fullføre båtregistreringen.
Du får melding om at en e‐post er sendt til din e‐post adresse med registreringsbekreftelse.

I tillegg kommer denne registreringsbekreftelsen opp på skjermen:

Ved å klikke på Vis båtkort får du opp båtens NSF Båtkort (se eksempel neste side).

Ved å klikke på Mine båter får du opp oversikt over dine registrerte båter:

Ved å klikke på en båt kan informasjon om båten endres hvis ønskelig.

Eksempel på NSF Båtkort:

NSF Båtkort for 21 ‘’Ulrik’’, Milde Båtlag.

2. SEILLISENS
Du kan kjøpe og betale seillisens for deg og ditt mannskap direkte fra NSF når du er innlogget på din NSF
Båtkonto.
Klikk på Kjøp lisens.

Marker hvilken lisenstype som er aktuell (her Engangslisens 2015) og klikk på Neste.

Marker aktuell regatta (her NM Oselvar 8 kvm spriseil). Fortsett ved å klikke på Neste nederst på siden.

Skriv inn navn, velg seilforening og angi fødselsdato.
Klikk Neste for å gå til betaling.

Oversiktsmelding over lisenskjøpet kommer opp. Nå er alt klart før betaling utføres.
Klikk på Kjøp for å få utført betalingsprosessen. Ha ditt bankkort klart og følg betalingsinstruksene.
Skal du kjøpe lisens for ditt mannskap må du gjenta denne lisensbetalings prosedyren for hvert enkelt
mannskap. Husk å ta rede på mannskapenes fødselsdato før du kjøper lisensene.
Lykke til.

